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O Projeto
SINTRA - Alcançar a Sustentabilidade através do INTRAEmpreendedorismo é um projeto ao Abrigo do programa Erasmus +, com a duração de 24 meses (KA2:Parcerias Estratégicas
para a Educação de Adultos) concebido para fornecer um apoio integrado, adaptado às necessidades das organizações para o desenvolvimento de aptidões, competências e atitudes relacionadas com
o espírito intra-empreendedor, tanto entre empregados como entre
empregadores, para melhorar a sustentabilidade das organizações.

Nesta newsletter


Notícias do projeto



Eventos de disseminação
nacionais

Parceiros do Projeto
 Coordinador do projeto: Simenntunarmidstodin a Vestur-

landi, Islândia — www.simenntun.is
 APOPSI Information Technology, Consulting and Training Ser-

vices S.A, Grécia — www.apopsi.gr
 Creatrix ehf, Islândia — www.creatrix.is
 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal — www.dialogue-

diversity.pt
 VE-GO-RA, Croácia — www.vegora.hr

GRUPOS-ALVO
Os grupos-alvo do projeto são
empregados e empregadores do
setor empresarial, civil e governamental, interessados em aumentar a sustentabilidade das suas
organizações através do Intraempreendedorismo

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Estónia —

www.ysbf.org

sintraproject.eu
facebook.com/sintraproject.eu

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um reconhecimento do
conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores e a Comissão não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.
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Notícias do projeto
Conclusão do Produto Final 3 "Plataforma de e-Learning SINTRA"
O parceiro grego - APOPSI SA - concluiu a plataforma de e-learning do projeto, que servirá de apoio às formações piloto, em todos os países parceiros, disponibilizando, também, os recursos de formação, desenvolvidos no âmbito do projeto, a todos os utilizadores interessados durante a duração do projeto e a longo prazo.
A Plataforma inclui os cursos e-Learning SCORM em inglês e em todas as línguas dos parceiros:
 Compreender o contexto organizacional e o seu potencial de desenvolvimento orientado para a susten-

tabilidade.
 Avaliar, provisoriamente, o impacto da sustentabilidade das iniciativas intra-empreendedoras.
 Identificar oportunidades e perspetivas de inovação centradas na sustentabilidade, utilizando ideias

internas e externas.
 Avaliar o próprio potencial para inovar e acrescentar "valor de sustentabilidade".
 Defender o mérito das ideias intra-empreendedoras e trabalhar com a administração da organização em

questões de sustentabilidade. .
 Formar e gerir equipas intra-organizacionais de intra-empreendedorismo para um desenvolvimento cen-

trado na sustentabilidade.

A Plataforma está disponível na página de internet do projeto: www.sintraproject.eu
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Notícias do projeto
Reuniões transnacionais da parceria SINTRA
Nos dias 27 e 28 de setembro de 2021, realizou-se a 3ª reunião transnacional do projeto, na qual a parceria
discutiu os materiais de formação produzidos, workshops piloto, plataforma de e-learning, serviços de aconselhamento, bem como questões de administração e gestão. A reunião realizou-se na Croácia e foi organizada pela VE-GO-RA, de forma híbrida, contando com a participação física e virtual, através do MS Teams,
de todos os parceiros.

A 4ª reunião transnacional do projeto SINTRA teve lugar nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022 em Aveiro,
Portugal. Devido às restrições Covid-19, apenas os parceiros búlgaros, croatas e islandeses participaram
presencialmente na reunião, enquanto que os outros parceiros participaram de forma virtual, pela plataforma TEAMS.
Foram debatidos os resultados alcançados até à data e os futuros desenvolvimentos do projeto, nomeadamente as formações piloto sobre o apoio ao intra-empreendedorismo orientado para a sustentabilidade,
bem como os serviços de aconselhamento a prestar às organizações nos países parceiros. .
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